
 

CAPIBERIBE 

Iate  

Incorporação: 1
º
 de junho de 1858. 

Baixa: 3 de junho de 1861. 

 Navio de madeira construído no Arsenal de Marinha de Recife em 10 de agosto de 

1855. Foi traçado pelo Engenheiro Naval Napoleão Level e executado e fiscalizado pelo 

construtor J. J. R. Pimenta.  A quilha foi batida a 31 de dezembro de 1855 e seu lançamento 

teve lugar a 1
º
 de dezembro de 1857.   

Tinha as seguintes características: deslocamento de 98 t; comprimento de 81 pés; boca 

de 20 pés; pontal de 8,3 pés; linha d'água 6,5 pés a ré e 5,5 a vante.  Foi aparelhado a iate e 

artilhado com dois rodízios de calibre 30, Paixhans.   

Deram-lhe uma dotação de 40 praças na paz e de 50 em pé de guerra. Em virtude do 

Aviso de 9 de janeiro de 1858, foi-lhe passada Mostra de Armamento no dia 1
º
 de junho do 

mesmo ano, sendo para ele transferida a guarnição do Brigue Cearense. Foi nomeado seu 

comandante o Primeiro-Tenente Mamede Simões da Silva, por baldeação desse brigue. Foi-

lhe mandado denominar Capiberibe, substituindo o brigue do mesmo nome, que dera baixa, 

por Aviso de 15 de janeiro de 1858. Aportou ao Rio de Janeiro, procedente de Pernambuco, a 

12 de março de 1859. Por Aviso de 6 de junho, foi nomeado seu comandante o Primeiro-

Tenente Álvaro Augusto de Carvalho.  

Saiu a cruzar em 3 de agosto de 1859 e regressou a 30 de setembro. Pelo Aviso de 4 de 

março de 1861, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente José Maximiano de Mello e 

Alvim. Em virtude de Aviso de 11 de maio, foi transferido para o Rio de Janeiro; e, de acordo 

com o ofício do Quartel-General da Armada, de 1
º
 de junho, passou mostra de desarmamento 

a 3 de junho e foi entregue à Escola de Marinha.  Em junho de 1862, foi aparelhado a brigue.  

Foi inutilizado, no Porto do Rio de Janeiro, em setembro de 1893, por uma bala que recebeu. 

 


